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BASINA VE KAMUOYUNA
baflr kuruluq olan, Orman Genel
Miidiirtiifii tarafindan "Bugiin Fidan Yarrn Nefes" adr altrnda 1l milyon fidan dikimini bir
kampanya olarak yiiriitmiigtiir. 8l il biinyesinde billboardlarda pahah reklamlar vererek,
gelecekte Tiirkiye ormanlannr kurtaracak, insanlarrn rahat nefes almastnt sa[layacak bir
11.11.2019 tarihinde Tanm ve Orman Bakanhfir ve

seferberli[i baqlattrklarrnr ilan etmiqti.
Sendikamrz Tanm Orman-iq bu uygulamanrn popiilist bir stiylem oldufiu, son l7 yrlda
orman alanlarrna yaprlan biiytik tahribatrn, iirtiilmesi operasyonu oldu[unu siiylemiqtik.
Baqta Orman Bakanhfir olmak tizere, baflr kuruluq olan Orman Genel Miidiirliifti'niin gerek
Anayasa (T.C. Anayasasr 169. Madde) ve 6831 Sayrh Orman Kanunu gere[ince, fidanlama
yapmasr bir zorunluluk ve asli giirevidir. Orman Genel Miidiirltifii resmi kayltlanna giire
2018 yrhnda 50 bin Ha alan afaglandrrrhrken, 2019 yrhnda ise a[aglandrrma qahqmast
"iidenek yetersizli[i" gerekge giisterilerek 18 bin Ha 'a indirilmigtir. Gelecefe Nefes diye
adlandrnlan ve biiyiik reklam kampanyalarryla kamuoyunu meqgul eden 11 milyon fidan
usuliine uygun dikilmesi halinde toplam 4,500 Ha'hk bir alan oluqturur. 11.11.2019 tarihinde
yaprlan bu qahqmaya yiinelik, ormancrhk bilim insanlan ve bizler,, koqullann uygun
olmadr[rnr bildirmiqtik. Mevsim itibariyle yeteri kadar yafrqrn olmadrfl srrf Guinness
Rekorlar Kitabl'na girmek adrna biiyle bir kampanyanrn yiiriitiilmesinin yanhq oldufiunu
siiylemigtik. Ayrrca dikilen fidanlann usuliine uygun ve ehil insanlar tarafindan dikilmedifi
de ortadaydr. Keqke o dtinemki iddialarrmrudabiz yanrlmtq olsaydrk. Aqa[rdaki fotofiraflarda
da giirecefiniz gibi birkag alanda yaptr[rmrz araqttrmada "/o90'n tizerinde fidanrn iildiifii
giirtilmektedir. Bu bir cinayettir!
Buradan Tanm Orman-iq Sendikasr olarak bizler Tanm Orman Bakanr ve Orman
Genel Miidiirlii[ti yetkililerini bir kez daha uyanyoruz. l7 yrldrr binlerce hektar orman
alanrnr gok uluslu qirketlere maden sahasr olarak peqkeq qektiniz. Bu girketlerin yarattrfil
tahribatr defil 11 milyon fidan dikmek, asrrlarca ufiraEsanz diizeltemezsiniz! $unu bilin ki'
gelecefie nefes diye yutturdufunuz kampanyanrn bir maske ve aldatmaca oldufiunu bu i.ilke
halkr biliyor. Bu uygulamalar gelecefin nefesi olmak yerine gelecek neslin solu[unu kesmiqtir.
Gelecek nesil bu tahribatrn hesabrnr soracaktrr. Aynca, Sendikamrz Tanm Orman-Iq
yetkilileri ve iiyeleri yiiriitiilen bu politikalarrn takipgisi olacaktrr. Tiirkiye ormanlannrn
gelece[e aktanlmasr ve dofanrn korunmasr yolunda hukuki ve me$ru miicadelesini daha etkin
yiiriitecektir. Basrnrmrzrn ve kamuoyunun bilgilerine sunulur
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